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NOTA DE LA ADMINISTRACION
nuestros suscriptores eq general y eq parir 

cular, a aquellos cuya suscripción termina eq el 
presente qútqero, rogárnosles qo olviden que de ellos 
depende la regular aparicióq de la Revista.

Extracto de los Estatutos
tiene por fin unir a todos los esperantistas de la 

■ más y más su número, intensificando la 
y enseñanza del idioma internacional auxiliar, creado

í pertenecientes 
Estos últimos pagan 

unacu'ota anual de $ 1.00 m o. y las agrupaciones S 0.50 anual-
A. El órgano oficial 
(El EsperantistaAr- 

por la Comisión 
Forman ésta un presidente, un vicepresidente, dos secre- 

iin tesorero y los delegados de las agrupaciones adheridas, 
en local elegido por la C. K.,se efee- 

i el siguiente programa- 
de la C. K., renovación

La A. E. A., i 
República y aumentar más y más 
propaganda 
por el célebre filólogo polaco Dr. Zamenhof.

La forman dos categorías de socios: «grupanos» 
a agrupaciones adheridas) e independientes.

mente por cada miembro adherido ala A. E. 
«le la Asociación es "A’gentina Esperantisto" , 
rentio» ), revista mensual dirigida y administrada 
Cent ral.
tirios.
Arnialm-oite en diciembre, en local elegid^ por la C. 
toará una asamblea general con < _

L-ctura del informe de la C. K., renovación parcial de 1% mis
ma y discusión de las proposiciones hechas por la C. K ., lasagru- 
oaeiones y los socios independientes, publicada por lo menos con 
15 días ile anticipación en Argentina Esperantisto.

FORMULARIO de Adhesión a Argentina Esperanto-Asocio.

Nombre y apellido................................................................................................

Domicilio................................................ Localidad............................ E. C..........

sjcio o no de alguna sociedad esperantista?..................................
9

Nombre de la sociedad.........................................................................................

NOTA. Junto con el formulario *nvíese el importe de la cuote, 
en estampillas postales de «S 0.05.

______ ___________x .
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La redakcio rajtas korekti la rnapusaripteĵn

XXX años

• •

Si en la vida de los hombres, treinta años representan el \aicr 
de una juventud que camina hacia el ocaso, en la vida de las 
ideas, son niñez. Y es tanto mas manifiesta, si la idea lleva en 
si algo del mejoramiento colectivo, ya que, por extraña paradoja, 
no interesa a las multitudes hasta que la patina de los tiempos 
es eu el.a galardón que atestigua utilidad.

El Esperanto no podía, pues, escapar a la lamentable ley de 
indiferencia pooular, y sigue el curso lento, pero firme, de las 
cosas que han de llegar a un fin determinado.

Sabiendo pues, que a pesar de sus triunfos, (1 iel alma colectiva 
tardará en imponerse del valor que representa la adopción de una 
lengua auxiliar internacional, sea en el orden comercia1, social o 
científico, la "Asociación Esperantista Argentina" renomota el 
XXX aniversario de ia apai ielon del Esperanto, con la satisfac
ción natural de los hombres que defienden una causa que consi
deran justa; y esa satisfacción se duplica al ver que nuestro país 
empieza a interesarse por lo que los chauvinistas llaman "quijo
tadas" y los hombres “prácticos" "utopías".

No quiere ello decir, que hayan ingresado en nuestra asociación, 
hombres de esos cuyos nombres conocidos, despiertan el entusiasmo 
y precipitan el triunfo. Pero vendrán. El resurgimiento de la Ar
gentina es demasiado intmso, para limitar su acción investiga
dora a escribir al margen de la historia (pie pregunta y no ana
liza: «¡Bah¡ ¿para que sirvi?»

Mientras tanto, nosotros, multitud átomo de multitudes, segui
remos defendiend > y divulgando el Esperanto, con la convicción 
profunda que hacemos jbra humana, ya (pie una lengua auxiliar 
internacional, es el complemento directo de factores respetables, 
en el orden del comercio y del aprecio h imano.

8-6-1917
RAN/ES
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(1; Intercalado como asignatura oficial en las escuelas superiore» 
del Brasil y Norte América. Adoptado reoniitemeri e-como ensa- 
yo-en la alta cámara comercial de Londres, por insinuación di
recta üel Consejo Municipal londinense. En-• ñanza autorizada 
en las escuelas pi imai ias de Rusia, Rumania, Sajonia, España y 
estados de Ohio y Maryland (E Uj Recomendado especialmente 
a los miembros de la Cruz Roja Internacional, etc. etc.

€1 idioma internacional

Cada día <pie transcurre, es para los propagandistas del idioma 
Esperanto un nuevo triunfo que se ¡-urna a los ya adquiridos por 
la idea del Idioma Auxiliar Internacii i al, afumando, lo que 
los llamados “soñadores** habían sabiamente puvisto.

liemos dicho infinidad de veces y volvemos ahora a repe
tirlo, que ninguna de las lenguas llamadas vivas, al igual (pie 
las que lo fuelon a su debido túmjo, jm-.le cinsidei ai se útil 
para ser elegida como auxiliar intel nacional. Ellas podían ser muy 
útiles para el «studio de Ja liteialuia. iihsílía 
por múltiples circunstancias, están desfii ados al 
Ion trabajo* tendientes a internacionalizar c< n 
liar, se entiende ciiilqiiiera de dichos idiomas.

Es que el hombre, al igual que el «Matusalén»

«t*., etc., más, 
fracaso todos 

«aiáctíT auxi

na de reportar tantos o mas be- 
idioma, en cianto al caiacter de a -

rle la leyenda 
bíblica, debería vivir mieveí ¡entos años y ést s, sei ian aun pocos 
para estudiar e intei ¡orizar-e de tod i los que le i«dea.

Lógico es, pues, que teniendo nua vida tan efímer . e dedi
que a aquello que 1« es sumamente fácil como lo es el Esperanto; 
y, que al final de cuentas I 
neficios que cualquier otro 
xiliar «e refiere.

Rafae! Burret. uno de lo mas preclaros- escritores «pie haya 
visto Sud América, decía refiriéndose al Esperanto; millones de 
hombre-. d-dioados al comercio, a la publicidad, a las ciencias, 
se ven estorbados y hasta coi f i eco-ncia detruida, <n e| con. 
tacto v circulación mundiales, por la div«rsid¡d de las len-• ‘ _ • I I x * •«•uas. -Cuantos se ls.-ignnii a aprender tres o < ua*r< I .x vicon, 
enemigo del E-p‘ranto. propone e| frame-t i-a'a lengua interna- 
cimal, Well- M** «»tr> orrvrnt** <!•*! I»*' S* roni voca »». di-
fĴL-nltau no e>tá ea !().< obsedos polit ico * que iu arr*ai ia la adjn-
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ilinación de semejante preeminencia 
Está en que el francéso el inglés, o el español 
una lengua, es uu producto local, es el matiz 
el al te, y lo q le pedimos es u.ia notación objetiva, 
una rama de la ciencia moderna».

«Suponed que de repente, por un milagro, todos los habitant s 
<|e la tierra, no supieran sino francés. ¿Qué sucedería muy pror¡tr? 
Q e e'.e francis s.s diversificaría en innumerab.e < date t.>. seguí 
las regiones. Pari sus asuntos internacionales los h-m.'ues cou- 
servaiian «tu inmós», sin duda, mas no “el ir; n é.*“ 
rían nna e- ] e< i> de Lances mecariiz do, e.3 tiantiiado. 
informes administrativos, 
licas; 
ción 
cible".

Aparte de lo que dejamos transcripto, es el Esperanto el que debe 
forzosamente surgir doquier se reunan varios individuos de dis
tinta habla nativa. La equidad con que su ii ventor tinti’» » i< s 
idiomas de los cual s extiajo las palabias ralos de que »s'ñ com
puesto, ha. en que él iea el idi< n a preferido como auxiliar, aun 
por los mayores "chauvi listas0

En Salónica, por ejemplo, donde so i nueve o mí< ].,s 
lidades allí reunida-, es el semillo, fácil y útil Esperi 
se esta iraoonieudo.

A lemas
°'ta<|os beligerantes 
utilizan en sin publie aciones 
una. regular cantidad de 
V sus</

a un pueblo determinado. 
, o el alemnn-es 

es lo objetivo. rs 
Un algebra,

, uv v x xx< XX x;.-' ( (I) SeiVfl*

?s mecaidz do, e¿> tiantizado. Lted los 
jas u en onas de las academias cientí- 

observaréis la tendencia a mecanizar el idioma. La nota- 
universal vendrá temprano o tarde. Es un progreso inven-

tutu el

. como ya está bastante difundido por el mundo, vario* 
europeos, pertenecientes a ambos bandos, lo 

ext i a-oficia les habiendo ya editado 
folletos y periódicos, acerca de la gtieur* 

motivos, en dicho idioma.
Existen además varias glandes casas de comercio, cuva corres

pondencia internacional y material de propaganda vá r» «lacii»«la. 
en Esperanto, y el gobierno bra-ileño, comprendiendo -n vel o, 
le ha incluido en el programa de estudio en l's col gios del 
e-tado.

¡Ojalá que el gobierno argentino, estudiáml do come. mereü€¿ 
imitase la conducta cnoomiable de el del vecino país.

¿w.-¿

Buenos Aires, Maizo 19]7
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£as bases rqorales del ^sperar¡lo

Todo lo tendiente hacia el 
mejoramiento común se hace 
muy costoso.... Por eso se 
nec3sita la mayor afilien ia 
de fueizas posibles pai a rea
liza! el intento.

Todos los fenómenos evolutivos que se manifiestan bajo los va
riados aspectos de la naturaleza, son determinados por fuerzas 
unificadas, que partiendo de diferentes puntos convergen hacia el 
mismo fin; transformándose d jspiiés, cada uuo de estos fines, en 
fuerzas aisladas semejantes a las anteriores, que, a su vez, servi
rán para formar otras, y a*d sucesivamente.

Es por «sta utiifistció.i que la nativaleza se presenta, de una 
forma, creando los seres vivientes de cuyo universo es el hombre 
la imagen más patente del orden preciso y natural en su evolu
ción perpetua; y de otra, las múltiples oosas o efectos que, sola
mente una pequeña parte de éstos, dan a los seres vivientes lo 
suficiente para su mantenimiento y, que, con su estética al refle
jarse en nuestras percepciones nos dan un amplio y profundo 
sentir de admiración y de gozo, tendiendo a robustecer por la 
expansión moral, la materia organizada de que se 03mp -ne núes» 
tro cuerpo.

Es este el mas grande ejemplo d3 nuestra madre la Naturaleza, 
que debamos imitar siempre, principalmente cuando necesitamos 
resolver algún problema universal con fines humanitarios.

Tomemos por base la realización de cualquier idea y veremos 
con claridad esta suplema ley, que rige: por el determinismo el 
orden natural y. por la inteligencia (indirectamente) el artificial 
la formación de todo lo existente; una casa por ejemplo.

\ emos primeramente al arqniieoto trazar su plano (que una» 
vez terminado, encierra matemáticamente el edifoio construido); 
de acuerdo a est> plano se hacen les cimientos: sigue la acumu
lación de materiales; empieza a colocarse la armazón y luego 
revestirla con los demás elem intos necesarios hasta quedar con
cluida la pared: dar las formas a las divi-úones internas y super- 



ARGENTTNA ESPERAN TISTO o

ficie externa, etc., etc., hasta lie >ar, suficientemente el objeto «. 
que ha sido destinada.

Ahora bien, deduzcamos las fuerzas v confrontemos.
La pi imera, fue la idea (jue tuvo el dueño Oe construir 1« casa; 

la segunda, el plano trazado por -•! arquitecto, (pie las dos sirven 
de primera b. s-, y dan margen a las de.mis: las cuales la de los 
obreros constructores, la de la armazón de hierro y. en nua pa
labra la de cada uno en particular de los demás elementos que 
farman prite de la construí cion, todos han surgido de puntos 
diferentes y al igual que la Naturaleza con sii dinámica, nosotros, 
unificando también las diversas fuerzas, emanadas de diferentes 
puntos, nemes conseguido imitarla, creando la inorada, exigida por 
nuestro instinto de conservación ante laa intemperies del tiempo.

Veamos otro ejemplo, el mas grande y digno de tomar en 
cm nta, por ser todo de acuerdo a nuestra existencia lo mismo 
en la vida teórica que en la práctica, la ciencia, li verdadera 
ciencia. Es;a palabra tórnase en fenómeno cuando intentamos 
palpar las realidades dudosas (pie nos presci ta; sin embargo. <■< mo 
el bombie la ha creado, propio es de él, penetrar en su círculo 
ilimitado.

Lijémonos en su lenta formación desde su cuna en Grecia (nr>- 
cimiento que empezó de.-de (pie existe el hombre, propiamente 
dio. o, en la tierra); Vemos las | limeras fm-j>as que dieron gran 
impul o a su crecimiento, surgir de Grec a mi Sócrates, un Pla
tón, un Aristóteles etc. en les que se empaparon mas tarde los 
pobladores de Europa que han sido los (pie ie han dado mayor 
incremento a su evol ición hasta nuestros días.

Tadis estos hombies formados sncesivarner te según su i te
keto, de lo (jue apoitaion los oti os y por medio de esto las ob 
seivaciones sobre las cosas de diversis modos, en diferentes 
circunstancias y desde un purfo fuera, cual fuera de la tierra han 
propendido según su aliance al perfeccioi amiento del saber lni- 
mtno por el mismo determinismo unilicativo-a través de su larga 
historia hasta el presente. Si ndo así* ¿Dónde está pues real
mente, como afirmar, la ciencia alemana?, ¿y la inglesa, y la 
francesa? «te., etc.

Creo mas acertado dejar la respuesta «complementaria» a cargo 
del lector.

Ya hemos visto evidentemente la perfecta unidad del plan que 
rige la formación y destrucción, entiéndase bien, en el sentido 
de transformación, de todo lo existente.

Todas las ideas o iniciativas que se han llevado a cabo, en pri-
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mer lugar, las mas utilitarias lian formado parto de las fuerzas 
morales como de las ma'eriales cuyo aporte incumbe inevitable
mente al sér racional, puesto que, es él, y para él, que las realiza1

Este es el mayor saber que la Naturaleza nos ha dado y qua 
la existencia por medio del instinto de conservación nos exige.

Ahora atended bien y posesionaos bien de los principios y fi
nes del Esperanto, ya que conocéis vuestro mayor deber.

Este idioma, formado también como los ejemplos ant riores, por 
fuerzas o elementos de las otras lenguas, y, que otra Leiza mas 
superior se encargó de coordinar hasta su uní-acción, su inven
tor, el Dr, Luis Lázaro Zamenhof: que convencido de la magni
tud de su obra y del beneficio que iba a aportar, impulsado por 
un profundo sentimiento hacia la humanidad, ¿a desde nniv jo
ven empezó a trabajar, poniendo al sei vicio dr tan noble causa 
sus vastos conocimientos de filólogo: hasta conseguir que reuniera 
no solamente la facilicad incomparable para poseerlo, 8ii belleza 
de expresión, y clara y fecunda literatura, necesaria a la exis
tencia, sino tambiéa, el que forme parte de los principales idiomas 
del mundo, que es lo que caracteriza, junto con su ideal de amor, 
justicia y fraternidad, la desaparición de los atavismos morales y 
el lazo de unión en que tiende a trocar las diferentes razas de la 
tierra.

II » aq d las bases morales del idioma universal cuyo fr mento 
y propagación atañe a todo hombre consciente de su existencia; 
hoy nía* que nunca, que el desborde de la barbarie ha cundido 
por ca>i todo e1 mundo y por ser la mejor forma, también en 
estos momentos segn’dos a su fallecimiento, de conmemclar su 
eminenti* personalidad, que perdurará a través de los siglos, como 
antorcha, en los cerebros reivindicadorta.

F. BLA neo

NOTAS
A paitir del próximo número, "A. E.“ empezará la publicación 

de fragmentos literarios, sociales y científicos, salidos de la pluma 
de hombres tan eminentes ermo Sarmiente, A berdi y Ameghino.

Estos fragmentos, publicados en castellano se) viran como tenia 
de traducción para todos lo que quieran tomar paite en el con
curso, cuva duración, premios y jurado calificador, se anunciará 
al mírgen.
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La traducción es el medio directo, en t)do idioma que .se es
tudia, para enriquecer y aumentar el vocabulario de palabras 
eabidas. Pero, en el caso presen t**, significa algo mas; representa 
la satisfacción de liebe]- contribuido a divulgar por todo el mundo, 
mediante el Esperanto, la obra de argentinos ilustres, que preci
samente cuando vindos de barbarie soplan por toda la tierra, es 
claudo deben sei’ nimos olvidados.

ĵtfonalcj Artikoletoj
X_3 /2S (~ i-Z z Z> í O rY < \ P 5 f >

A (-Á kx A a a < y á a 7 Ĵ

A! fraúli io B Lemoine 
Kun jelektema estimo.

lu rakontis al mi-mi ne
“miraklo" dividigas, lati la karaktero de la homoj 
vortoj, ĉar ĉiuj el ni jugas la aferojn lau la 
karaktero. De, tio kio al unuj estas bagatelo, 
teruraj ajoj.

m'moras kiam nek kie —ke la vorto
, en diversaj 

vidpunkto de nia 
iĝas al aliaj t n

Se fulmo falas en preĝejon kaj neniu persono estas cindrigata,
sinjoro B. ekkrias: miraklo! sinjoro A. diras:-hasardo! kaj sinjoro 
li dum la aliaj sin frapas la bruston pli forte ol antaue, aldo
nas: bonsane -kaj trankvile li lumigas cigareton. Sinjoro X de
mandas al kredantoj pri mirakloj, lcel ili nomus la fulmon kiu 
pereigus preĝejon kaj personoj,

— Ilo, miraklo ankaii! ĉarĝi ja novas pereigi ne nur preĝejon,sed 
ai kati vilaĝon, eĉ ĉefurbon!. . ..

— Bone; sed, ni imagu ke fulmo falas sur izolatan kampon, ĉu vi 
dirus ankaŭ, kia miraklo!-?

—Jes, car se ĝi falas en la vilaĝon, eble iu el ni estus jam mor
tintaj.

0

—Tamen, neniu dubo ekzistas, ke surla izolata kampo povus esti 
ankaŭ vilaĝo! La fulmo falas ne sciante kien. Nu, miraklo ne ek
zistas. Ekemple; vi trairas ponton: je dek paŝoj depost vi, alia 
homo trairas la pouton, ankaii. Kiam vi jus estis atinginta la 
vojon, la ponto rompiĝas. Vi estas savita. Lau vi, miraklo fariĝis.
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Sed, kion vi diras pri la malfeliĉa kiu venis je dek paŝoj depost vi, 
kaj trovis tombon n la koro ds la monto?

—Ilo, tio ja estas mistero!

Kredu al mi, kara amiko. Miraklo, mistero, hazardo.... vortoj, 
vortoj vortoj-kiel Hamleto diris.

Tion iu rakontis al mi; sed, momente, mi ne memoras kiam 
nek kie.

* *

Se iafoje la mondon ŝajnas al ni kaĝo de idiotuloj, ni ne mal
benu al Dio. Nur la homoj estas kulpaj pri la teraj bestejoj.

♦ *
Burĝa trud’co naskas strikon; sed malsaĝeco de labor stoj emaj 

forre aplaŭdi decidojn de babilemaj popo amasdirektantoj, naskas 
strikon kaj mizeron.

♦ *

'•Libereco*' estas nekomprenebla vrrlo; ĉar la libeieco de unuj, 
finas kiam komencas la libereco de aliai.

♦ ❖

Chii rak^ctis al mi. k'; rabistoj estas produkto de la epoko. 
Hodiaŭ mi preskaŭ kredas ke Iaepoke eslas produkto de rabado.

* * •

Ofte, tiuj kiuj plej kriegas kontraŭ la malsaĝecon de la Homa
ro. ridegas kiam ili «faligas» la plej indan parton el ĝi- la vi
rinon.

♦ *

Ni plendu nei.iam pri tiu uŭ alia farita ago. Ni nin devas 
penti antaŭ ol ĝin fari.

l°aii aprilo 1917an.
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LA TALISMANO
(El Nedjdet; finia turka rakontisto)

La belleza que encierra este 
cuento del afamado escritor tur
co Nedjdet y el Esperanto claro, 
correcto y agradable del tra» 
ductor, nos han decidido a pu
blicarlo, a pesar de su extensión. 
Tenemos la seguridad de que 
todos los que lo lean aprobarán 
nuestra decisión.

Tzi Redacción.

Turboj al

lii! kici edzon: kaj,
plialtigi la vualon - ho. tre malmulte! — nur 

li. Kaj la edzino! ha, mia kara! kiel ŝi estis 
(2) ĉu vi bone /¿ompr*nas?

- Kia festo! ha mia edzo. kia festi! Ankoraŭ resonas en miaj 
oreloj la bruo de la citroj. Je la nonio de AHali! Kia riĉeco, kia 
vanteco! Mi ne sciis kien direkti I rigar lojn. Ha, mia edzo!

Mirigat t de la lu/r-a ceremonio, Aicha retnrirs hejman por ra- 
Á’onti /riel eble plej bildafi al sii edzo, la edziniĝon de la filino 
de mou&dar, (1) ¿un serĝento reveninta de la mili c. 
militis en tiu tempo ¿ontraú la malfidelaj Greboj.

— Brava ¿aj bela ¿nabo estas tiu serĝento — fi’o ¿aj nepo de 
mon¿dars, same ¿iel la fianĉino—Kaj tiel aroganta ¿e ¿iam li ĉir- 
¿aúprenis la talion de lia edzi m. el la vico de vizag¿nvritaj \irinoj 
estis pli <1 uno (atino kiu deziris lin kiel bofilon kaj pli ol unu 
filino kiu deziris liu kiel edzon: kaj, ĉiuj ¿ontraú la malpermezo 
de la religio, kuraĝis 
por esti vidataj de 
bela! Ni imagu de¿ malimo idios.. .
l)c¿ fojojn ¿vin orajn monerojn brilantaj /¿iel la suno. <'ir¿aúirante 
sian ¿olon. S ifiĉe por aĉet i ĉion ¿ion ni havas; nian domon, nian 
¿.ampón, la domon /caj la bienojn de mia frato, ¿".j eĉ la domon 
/raj la bienojn de la via! ĉio ĉi pendanta sur la ¿olo! Ha, ¿iel be
laj ili estis!

La edzo ridetis! Li sciis ke lia edzino estis iomete avidema. 
Kvankam li bone komprenis ke la serĝento kaj lia edzino faris sen-

(Li Altrangi oficisti. 
¿2 Ora tur¿a monero.
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dube tarman duon, ĉu ili ne havas belan kaj bravan filon? Kaj 
soldato, ankan’ Jam de kvar jaroj li reata* malproksime, celte; 
sed, baldaŭ oni revidos lin, ĉar li finas la soldatser von. Ili ne li
cevis novaĵojn post du sezone j, sid... Je la nomo d' Alkli! Ilin 
filo ja valoras pli ol ĉiuj la filoj el ĉiuj la moukdars de la mondo!

— Alia kara, oni ne devas envii la riĉaĵojn dela aliaj. Allah do
nacis al ni tion kion li volis. Ni ha\as la du biakojn de uia filo 
por helpi nin en nia maljuneco. Ni preĝu al Dii por ke Li per
mesu ke nia filo revenu al ni sara kaj lora; kaj, se iai fi jon ni 
murmuras, ke ĝi estu nur por danki la decidon de AHah.

— La vivo estas tre malbela, por ni. Preskaŭ ni havas n nii n 
per manĝi. La aliaj... Ila, tiuj oraj mahmoudies brilantaj kiel 
la suno!

-i sentis sin tre nerva, je la prnso ke sia filo «stas tiel malpo
ksime. llo! ŝi eĉ donus sian paiten de Paiadizo, p< r ke la bela 
edziĝita serĝento estus sia flo! La edzo istas prava Liam li nu n- 
triĝa.- fiera pri ilia ido. Sed, ĉu ekzistas iu mcukdar ati alia liia 
homo kiu konsentus ke sia filino edziĝu kun malina junulo, kvan
kam li estu brava kaj bona? Ila! vor ili plej eble estas ke no 
ekzistu filino kun silkaj vestoj, oraj strioj nek koliaro demahmoti- 
dies ĉirkaŭiranta la kolon! Kian dotajon alportus, ilia filo? Du 
bovojn kaj dek ŝafojn, eble!

Luni la tuta tago ŝi pensii nur pri la vidita festo, pri la vi
ditaj riĉaĵoj, pii la aroganta serĝento, kaj precipe, pri la flavaj 
rnahmoudié-i brilantaj kiei la suno. ŝi pensis pri tio dum la tago, 
dum la vespero, kaj eĉ dum la nokto.

La morgaŭan matenon, ŝi leviĝis filie kaj ¡iis rekte a’ la domo 
de la geedzoj. Lv feltoj daŭris tri tagojn. Kaj dum tiu ĉi tempo, 
oni rakontadis mirindajn historiojn, oni ridis, kantis, ludis... En 
la edzidĝa ĉambro, la bela edzino sidis sur sofo el ruĝa veluro, 
lumante sur sja /¿olo la foliaro el flavaj mahmoudiés; A-a j. ĉiufoje Á’iam 
Aicha eniris eu la ĉambron, sia A’cro batis terure forte. Pro tio 
ŝi baldaŭ forlasis la domon rle la feliĉaj estajoj. Aaj. malrapide si 
sin direA’tis al la limo de la vilaĝo. A’ie troviĝis sia malbela liomo, 
tiel sola. /¿e la rabistoj, dum la noA’t.o ofte rondiris en la ĉii^aiiatoj; 
/,’ij. ne mirinde estis A’e la sekvantan matenon ŝi vidas A’e ma u Zas 
en la /¿oito ŝafo aii A’r,A’ino.— Tamen. A’ial la rabistoj ne eniras en 
la ĉambrojn? 11« ! e-tas rmulo en ili! U.iu ŝafo, unu jbo^ino, tio 
estas la tuta posedaĵo de la malriĉuloj.

• •

— Ordonu, ordonu! La spirito alvenos’ Ali Zonas la magian vor
ton /¿iu ĝin alhoniigas. Saneco, [tovo, oro. . . Ordonu! .Je la ma
gia vorto la spirito obeos.
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Kiu tiel parolis estis maljunulo sidanta sur ŝtonoj, anta; table
to sur kies supraĵo oni vidis diversajn /caj strangajn aj-- jn: semojn 
de karobo; kornon de monstra rampaĵo; dentojn de linda birdo, kaj 
kvanton da skatoletoj enhavanta j diverskolorajn p< inadojn. Tiu 
liomo sanigis la malsanulojn; sia bai bo falis sur la ve ntro. /¿aj sia 
¿apo, ĉirkaŭpremata de grandega t li bano, ŝajnis monstian fungon. 
Li estis metinta sian migrantan tendon antaa la domo kie la ed
zigo okazis, kaj amaso da publiko staranta a”taii la maljunulo, ko
mencis aĉeti ilojn por revenigi la sanon. Unuj aĉetis pomadojn 
por resanigi la he tojn, aliaj por iliajn edzinojn, infanojn kaj an
kaŭ por ilin mem; la enamiĝintaj aĉetis ilon oor gajni la koron 
de la junuli ioj kaj venki la parían net d remecon.

—Ordonu, ordonu! Mi konas la magian vorton kiu alternigas la 
spiriton/

Aicha alproksimiĝis al la maljunulo. Ia sankta viro jus estis 
doninta Li kapablon reparoli al muta knabo, kaj la movon al la 
membroj de para iza viro.

—Ordonu, ordonu! Mi konas la magian vorton kiu alhomigas ia 
spiriton! 1-1

—Sankta viro,—demandis Aicha, ĉu vi povas diii al mi kio tui- 
inentas mian koron?

— Sciado kaj nesciado estas dii; la tago kaj la nokto eslas du 
respondis la maljunulo. La strigo vidas ni la nokto, kiel la spirito 
en li nékonito.

Sankta vno, sankta viro. Diru al mi kio turmentas nuan koron.
— La mus) estas la teruro L la btit.ikvendist»'. Kial? Tion de

mandu al la lundo de siaj mordetitaj feljakoj. Kion enhavas la 
felsakoj. D<'lcajojn. salon, pipron, cion /rio devas esli aĉetota per 
oraj moneroj. Kaj la oro estas la nura iluzio de la buti/cvendisto.

Aicha tremis, guste antaŭ ŝi staris la edziga ĉambro de la do
mo el /ciu eliris /ĉantoj /caj ĝojaj krioj.

San/.ta viro, granda estas via scienco- ŝi diris. .Mi vidis junan 
edzinon Ain havis sur sia /colo ¿oliaion de mahmoudiés. Mi volus 
posedi mahmoudiés, ankan-

La maljunulo du.nif irmis sia jn obulojn, /caj murmuretis ¿elfajn 
nekompreneblajn vortoj ■•. Poste, eltirante de ¿esteto, malgrandan 
teksaĵan triangulon pleukovratan de misteraj hieroglifoj, aldonis.

—Virino; se vi donas al mi tri dekalitrojn cla hordeo, jen la talis
mano. Deziru Ĉion /cio estas ebla deziri. La spirito obeos. Nur al 
mi estas malpermezata ion peti.

Aicha tremis denove, ĉar tri dekalitn j da hordeo estas tro por 
malriĉuliiio.

La sankta viro diris.
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.Jam mi vida*» ke vi estas bona kaj simpla virino, kiun Allah 
volas protekti. Estas Li kiu inspiras mm ke mi faru al vi donacon. 
Ali do ne petos ile vi tri dekalitrojn da hordeo. nsk du kaj duo
non, nek' du. Mi aui’ petas por la talismano, dekalitron kaj duo
non. Tio estas bagatelo se ni ĝin komparas kun la sennombraj 
mahmoildies kiujn vi havos.

Longan tempon Aicha marĉandadi*, kaj ŝi fine kunportis la 
talismanon por d kalitro da hordeo.

— Virino, — rekomendi* al ŝi’la sankta viro- n < d-1 igu viajn petojn. 
Avideco malplaĉas al la spiritoj El* kiu momenton en kiu neniu 

persone* vidos vin, I 
talismanon, diru nur: 
Rahm Imot.h! Per ĉi tiu talismano kiu 
sekretoj, mi invitas vin, 
volas: ĉio kio estas al vi

Aicha, ravita returnis 
trankvila.

Bone ŝi zorgis ¿e sia

kaj. kien) vi esfos rii kaú¡ r> minta tri injojn la 
"Rahmilrooth!—estas la nemo de Inspirito— 

t li havas la .ŝlosilon de via j 
ke vi min (beu..." Tiam diru kion vi 

dezirebla, vi ĝin havos.
hejman; sed, ŝi sin sentis iomete mal

ne 
ne; sed, ĉu la talismano ne povus 
a aliaj ĝian superhoman povon? 

unu vorton pri mahmoudirS; ŝi, ¿¡u 
' '1 Tiu silento igis pa-

edzo scius nenion pri la talismano, 
pro timo /re li vangfrapos ŝin, 
perdi ĝian econ se ŝi sciigas 
Tiun nokton. Aicha ne diris eĉ 
dum la tuta antaua tago parolis nur pri ili! 
roli la edzon.

—Feliĉe /?e vi jam forpelis vian fi¿sid?on. 
tenia de tio ¿ion oni havas.

Oni devas esti Á’on-

■'••i doa ns plenigi li manon je flava oro? Nu! ĉu la mano? Sia.ln 
..................................... ..... ( (’apOjn ¿aj e¿ ]a 

Sed, ŝi diris nenion dum la tuta vespermanĝo.- — « • • > • 
•dzo provis parologi ŝin.

Dume, ŝi revis, 
ĉu ŝi vidos ĝin? 
kiam ŝi leviĝos?

* •

Ankati povas renkonti ilin antan la pordo. 
Kiel?

.. •_ ĉirkaŭpremis tri fojojn la

.lla! Adel ŝi plezure ¿rius ke sia edzo estas nur malfelica sim
plulo! Po, ĉu ŝi ne havas talismanon ¿ies povo estas tiel grandare • . • • á ( * 1 _ __ — O C? Ĵ ~ 1 —

manojn, la manojn de sia edzo, liajn, poŝojn, liajn 
grandan felsakon!
Vane la e 
la surprizo, 
la s piri tv? 
kapkuseno,

en la kuirejo?
Kiel ili alvenm»?

Post la vespermanĝo ŝi iz<-liĝis kaj i 
misteran talismanon.

-Rahmilmoth! Per ĉi tiu talismano kiu enhavas la ŝlosilon de 
viaj sekretoj, mi invitas vin, ke vi min obeu. Ali volas ke vi al
portu al mi. . . ... i i

Duni momento ŝi hali s. ŝi ne forgesi* ke la sankta viro reko- 
mendis al ŝi malmulte da avideco. Kiom da mahmoudies ŝi petos?

, ŝi pensis ke plej mii inda estos 
revis. . . Kiel portos la mahmoudies, 
ĉu ŝi trovos la mahmoudies sub la 

ĉu ili ne povas fali en la paton dum
ŝi estas

* •
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Dek? Dudek? Tridek? Fine ŝi decidiĝis.
—R ihmilmoth! mi volas ke vi alportu al mi dudek mahmoudies.
Kiam ŝi finis prononci tiujn ĉi vortojn, la vento furioze frapis 

la enirejon. Aicha sentis timon. Unuafoje ŝajnis al ŝi ke ŝi 
petis tro. Eble estiis plej bone ke ŝi estus petint • nur dek mah- 
moudiés. Sed, ĉu e«tas konvena revoki la spiriton? ĉu ŝi scias ĉu 
ĝi k derigos pro tio?

— Mi petis tridek, — ŝi diris. Kaj el la fundo de sia koro ŝi 
pteĝis al bona Dio p ir ke Li pardonu ŝin. Poste, ŝi enlitiĝis,

Aicha i e fermis la okulojn; ŝi denove pensis-
— Kiel alportos la spirito tion kion mi petis? llo’ Kia ŝanĝo! 
Kia riĉaĵo/ Mi havos oron!. . . .
Kaj la iluzioj komencis rondiri en la ĉambro.
— Ni konstruigos domon en la koi n de I-i urbo. Ni ankaŭ do

nos feston, kiam edziĝos nia filo! Kia festo! Mi portos silkan 
veston kun oraj strioj, kaj. sur la kolo koliaron de mahmoudies 
longa i ĝis atingi la talion. Post-»*, ni havos feran kestcn por kaŝi 
niajn riĉaĵojn, kaj precipe la talismanon, kvankam ni havos mul
tnombrajn servistojn por ĝin gardi kaj ne permesi ke la rabistoj 
forprenu ĝin. La rabistoj! Ila!....

Aicha sin sentis pli nerva ol antaŭe.
— Nur tiun ĉi nokton, mi devas timi. Kaj. ankaŭ tio estas sen 

sencajn, ĉu iu scias ke rni havas talismanon? Cetere, la rabistoj 
neniam eniras en la ĉambrojn, ĉu ili forprenas unu aii du ŝafojn? 
Ni povos aĉeti tiom da ŝafoj! Sed, kial ne venis ankoraŭ la spirito?• • . • • i \ . AJ * * * * *Menion, si ■

sed, ŝi ne povis, kaj, forlasante la liton, ŝi sin direktis 
en ĝi estis nenio, ŝi ser- 
nerva returnis al la lito.

ŝi miti-, skii manon sub la kapkuseno, 
trankvila, 
kien troviĝis la granda felsa/ro. AnÁ’aú 
ĉis en la bolpotoj. Nenion. Laca /»’aj 
Sia edzo dormis /riel b mulo Amístenla pri sia sorto.

—Kiel la spirito alpor os la mahmoudiés?
Jen, oni andas lirion de paŝ< j, malproksime.... Iu trairas li 

vojon.
— La spirito’ llo! ĝi devas esti la spirito’ Aicha, tremanta atendas.. . 
—Jen estas... jam li proksimiĝas... Ho’ li venrs al la por

do... Li jam piedt isas la sojlon. . . li penas malfermi la pordon. . . 
Kial.-' ĉu la spiritaj ne povas eniri ne malfermante la pordon?

La edzo vekiĝis.
—Aicha’ La rabistoj’
—Rabistoj?—ŝi ripetis ankoraŭ inter revoj—Rabistojn
—Jes, rabistoj! ĉu vi ne aŭdas do? Kiu penus malfermi la por

don krom ili?
Aicha komprenis.

A •

peirs restiA •
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—Rabistoj!—.si diris.—Hi volas forpreni mian talismanon!
si forlasis la liton ¿aj prenis grandan hakilon ¿iu servis por 

fendi lignon. La edzo deprenis mali tvan ¡afilen ¿iu pendis sur 
la muro de la ¿ambro, ¿'aj ili ambaŭ sin ¿asis »n la (mbro.

La pordo ¿rakis, ĝi estis foita, ¿aj sendube ¿iu ĝin pusis estis 
tiel forta Adel ĝi.

— Eble ili estas multaj, la rabisti j. Alie, oni ne komprenas ke 
homo sola estus ¿apabla por tio.

La pordo ree ¿rakis, ĝi malfermiĝi!-. Sub la hela lumo de la 
steloj oni vidis silueton altan ¿aj diA'an /iu enii is en la domon 
¿vazan ĝi timus ve¿i la loĝantojn. Aicha, za>ita en angulo de 
la ¿orto levis sian ha¿i’on...

Unu sola frapo ¿aj la ombro falis teren,
—Jam de longe li rabis nin; nun jani labos plu neniun.
La edzo lumigis torĉon.
Sur maro da san rro, ¿un la ¿rabio fendita, ili vidis ilian filon, 

¿iu, fininte la soldatservon, volis surprizigi siajn gepatrojn.
La se¿vantan tagon, ¿iam oni malvestigis la ¿adavron por la\ i 

lin, oni renkontis en sia leda portepeo, dudek mahmoudiés el 
flava oro, brilantaj kiel la suno.

El fianca lingvo tradukis

JAKO MUSICA

Buenos Aires lan Majo 1917a

OFICIALA PARTO
Aprilo llan Sro Jozefo Prat estas dektata ledakcian sekreta

rion, kaj Sio M. Blanco administru sekretarion.
.Majo 12an Sro Henriko Iglesias estas akceptata kiel delegiton 

de la grupo “Liberiga Stelo", ĉe la C. K.
Majo 13an La C. K. donas al si internan regularon.
Majo 29an La C. K. Dankas al diversaj asocioj kaj personoj 

kiuj partoprenis la rememoron de nia Majstro.
Oni ( loktas Sro .Jako Vilassca kiel ĉefredaktoron de A. E.
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G> s! orne, Victoria Australia 77/7/77
Kara Samideano,

Jen artkuio kiun, je la 9a. de Novembro 1916. mi sendis cl la British Espe
ranto Assoco tion, kun la peto k e ili presu ĝi > per "lhe Sritish tsperan- 
tist"

POST LA MILITO, KIO?
Al la Esperantistaro.

Kiel estos post la milito? 
la prepa)ado por alia milito? 
li tsi par j, 
bona stato?
keco kaj fido al la aliaj nacioj, k. t p?

Esperantistoj, la af io estas nia! Se ni ne faros ion, 
la milito kun ĉiuj ĝiaj mizeroj, nife)oj kaj peído 
konstruaĵoj kaj materialo estos vana.

ĉu kiel i un aii inai ame? ĉu estos 
ĉu la peza ŝarĝego de armeoj, mi

la konkurso en aro iloj kaj bataliloj kiel 
ĉu la penado plibonigi la staton de Ja

nun, au pli* 
popoloj, ami-

kio? Tre eble 
de vivoj kaj

kaj nur siucern peno forigi 
estu la lasta! Kion ni devas 
sed ni bezonas projekton

fari militon malpli kruela;

Kion mi povas fari? ĉion!

Mi povas akonduZñ bonon el malbono, pacon el milito. Ni nur 
kuraĝe klopodu, kaj al ni estos sukceso, kaj al la mondo prospero. 
Neniam estis pli konvena teiono klopodi por forigi militon. La 
popoloj laciĝas pri la milito, kaj la parencoj de mortintoj ĉagre
niĝis, kaj la suferantoj sur la batalejoj, kiuj vidis kaj spertis la 
terurajn agojn de milito, malamas ĝin, ’ * ~ ■
la militon estas bezonata. Tiu ĉi milito 
proponi? Ni ne devas labori blinde, 
prvponotan al la mondo.

Jam ni havas konvenciojn kiuj celas 
kaj la Hagan tribunalon aibitracian por decidi disputojn inter 
nacioj. Sed nek unu nek alia tre multi efikas, ĉar ne estas povo 

, Nun. se la du disputantaj nacioj volas, ili 
povas 
altigi 

milito 
sufiĉe 
Ni ne 
diras: 

Ni ne diras al persono kiu suferas maljustaĵon 
i iri al la juĝejo kaj demandi juĝon, au vi

po-«t ili devigi obeon.
povas iri al la Haga arbitracia tribunalo, sed unu ne 
divigi la alian, kaj la tribunalo ne povas malhelpi nek 
militon. Kaj la Ĝeneva konvencio ne multe efikas, ĉar 
ne estas sporto kiun ni povas kontroli per reguloj. Ne 
estas plibonigi militon, sed nun la ternpo estas forigi ĝin. 
permesas hommortigon; ni ne penas plibonigi ĝin, sed ni 
“Vi ne mortigu!" 
de aliulo, "Vi povas



16 ARG E N TIN A E S P E R A N TIST C»

T •

u se lle, vi po- 
iri al la juĝejo, 
militi. Tion ni

men povas fari \enĝon“, sed ni diras, “Vi devas demandi juĝon 
de la juĝistoj; alie vi devas toleri la maljustaĵon". Kaj samma
niere ni devas agi je la nacioj. Ni ne devas diri al malpacantaj , 
nacioj, "Se vi ambaŭ volas, vi povas arbitracii, au se tie. vi no
vas kontraubatali unu la alian", sed: “Vi devas 
au kviete toleri la maljustaĵon, ĉar vi ne povas 
tute malpermesas".

Kiel ni poras devigi obeon.

Post la milito delegitoj de ciuj landoj kunvenu 
packondiĉojn, ne nur la militantaj nacioj. Se 
landoj kunvenos, 
venĝon al la venkitoj; kaj sekve poste estus pluaj malpacoj, ĉiuj 
nacioj sin ligu ataki iun nacion kiu ekatakos alian. Ne eĉ ne
cese estas A’e ĉiuj nacioj konsentos; se la plimultaj konsentos ili 
povos devigi la aliajn. La nacioj ne atendas ĝis ĉiuj nacianoj 
konsentas: sed la plimulto faras la leĝojn, Aaj devigas la aliajn 
ilin obei. La konsilantaro de delegitoj de ĉiuj 1 indoj proponu le
ĝojn, Aaj poste la diversaj nacioj konfirmu la agadon de la dele
gitoj Aaj elektu membrojn al konstanta internacia komitato lau 
la proponoj de la delegitoj.

lja konsilantaro rekunvenu post fiksita tempo, ati kiam bezo
nata por diskuti i lternaciaju aferajn, revizii ka j fari leĝojn k. t. p.

por pripensi la 
nur la militantaj 

la venkintoj altrudos maljustajn kondiĉojn kiel

Malgrandigo de armeoj

Se la nacio j konsente s forigi la militon ka j devigi arbitracion’ 
tiam iii povos fiksi la grandecon rle armeoj kaj militŝiparoj kiuj’ 
devas »->ti laŭ la riĉeco, popolnombro, klereco ka j bezono de la 
popoloj. Apudmaraj landoj kiel Anglaĵo, Dannjo, ('ilio kaj .Japa
nujo devas provizi ĉefe milt.ŝi pojn. La malgrandaj insuloj kune 
provizu militŝipojn Aaj marsoldatojn; Aaj la landoj kiuj ne estas 
apud la mato A-el Svisoj \ Bolivio, Afganojn, provizu nur solda
tojn: Aaj a aliaj nacioj lau loko kaj bezono, ĉiu nacio devas 
provizi lali li postuloj de la internacia konsi'antarn: la malgran
daj nacioj kiel ĉilio kaj Dannjo nur nuu au du militŝipojn,kaj 
kejkajn milojn da soldatoj, la pli grandaj nacioj plimulte.

La internacia komitato aldifinos kaj promocios la oficirojn, kaj 
starigos aemiliabrikMjcjn, kaj ĉiel kontrolos la militŝiparojn kaj 
armeojn. La nacioj nur devas provizi la monon postulatan, Aaj 
neniel A’outroli la armeojn.

Se iuj nacioj ne konsentus malgrandigi sianj armeojn kaj for
doni la kontrolon a1 internacia komitato, ili ne povu.' fari i?n
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kontraŭ la internacia arm :o, ĉar ĝi devas multe superi iliajn, kaj 
la kosto de la grandaj armeoj tiel malhelpus tiajn naciojn ke post 
mallonga tempo ili devus cedi. Se ili volus la aliaj nacioj povus 
«taki ilin kaj devigi ilin obei.

Se estus nur unu mondarmeo do ne estus bezono por la kons
tanta plibonigo de batalilo)', kaj la sekva kosto Ne permesu fa
brikadon de bataliloj krom en la internaciaj fabrikejoj, kaj neniu 
nacio povos akiri pli bonajn batalilojn ol alia, ĉar ĉiuj partoj de 
la. intarnacia arrneo uzos tute la samaj i batalilojn, librojn, mano- 
vrad ni k. t. p. Tio estis necesa por bona organizado. Nacioj ne 
povos sejret? armi sin. Oni iie povas konstrui batalŝipegon en 
korteto; kaj se inspektistoj povos eniri en ĉiujn fabrikejojn, ne 
povos esti konstruataj pafilegoj, k. t. p. .Ia la kosto de preparado 
estus tiel gran lega ke neniu nacio sekrete povus elspezi la mo
non, kaj armeo ni povas esti sekrete preparata. Plue, la multaj 
pacamantoj eu ĉiu lando tu j ko itraústarus tian {(reparadon kaj 
malkasus ĝin. La nacioj povos havi sistemojn de korpa ekzercado 
kaj manovrado, sed certe ne estos permesataj prepari mili on. 
Esperanto prezentas facilan solvon de la lingva malfacilaĵo; alie, in
tarnacia armeo estus neebla. Espetante montris sin facila kaj 
adaptebla lingvo por ĉiuj popoloj, kaj estante internacia lingvo 
tre tatigas. Kun unu ligvo kaj la samaj bataliloj k. t .p., interna
cia. armeo povos agadi tiel bone kiel nacia. Sed ĉu al tia armeo 
ne mankos kunliga sento (esprit de korp<)? Ne, restos la pentoj 
patriotismo kaj naciismo, kreskos novaj sentoj de la frateco 
de la kontinento kaj la mondo.

Imagu grandan kunvenon ĉiujaran de la armeoj kaj militŝipoj 
de unu kontinento, en lando post lardo ĝis ĉiu lando en la kon
tinento estos vizitita. Imagu la knnmanovradon, kaj la konkursojn 
por trovi la plej bonajn en pafado, kurado, foito, remado, naĝa
do k. t. p.

Nun imagu la grandan amikan konkurson trijare de kontinento 
kontraŭ kontinento en ĉiu kontinento laĉi vico. Imagu la kamara 
decon kiu kreskos inter la konkurantoj de unu kontinento. Imagu 
la grandegan intereson en la konkursoj tra la tuta mondo, kaj la 
fiero de la lando, kaj de la kontinento de la venkintoj. La inte
reso superus tiun de la antikvuloj en la Olimpaj konkursoj.

Kompreneble, tial ke ni bezonos la plej bonajn el ĉiuj landoj 
en la armeoj, la pago de la soldatoj, maristoj kaj oficiroj devas 
esti bona, kaj sama dum milito kiel ordinare. La pli altaj oficiroj 
movos tra la kontinentoj por starigi unuecon en sento kaj agado.

Kompreneble la nacioj ne povos uzi la internacian armeon por 
ĉesigi internan ribelon. La nacia polico devas kvietigi ĝin. Inter-
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nacia armeo ne devas subteni tiranon, ĉiu parto de imperio de
vas pagi al, kaj provizi sian parton da, la internacia armeo.

Ekzemple, en la Brita Imperio, Aŭstralio, Irlando, Kanado, 
Hindujo k. t. p., devas agi kiel apartaj landoj kaj ĉiu sendi siajn 
delegitojn, kaj havi sian parton de la armeo, k. t. p. Nur kiam 
estos daura kaj ŝajne senfina haoso en landi», au la danĝero de 
hojnbuĉado, devas la aliaj nacioj sia intermeti.

La lekoj.

Eble la plej bona agmaniero fari 
taron kies membroj estos elektitaj el 
de la landoj. Proksimaj ius doj povus kunagi por 
La konsilantaro elpensos leĝojn, <" 
la kon-ilmtaro estos konsiderataj de la landoj ¿aj eble pliboni
gataj ¿aj iom ŝanĝataj. Kiam la nacioj au presA’au ĉiuj nacioj apro
bas, la konsilantaro povos fari la leĝojn ¿aj ia komitato ilin ad
minis, ri.

Komence, dovas esti nur malmultaj leĝoj, — la unui ¿e neniu 
nacio ekmilito. La puno por la estroj do la nacio ¿iu atakos alian 
e<tu la morto. Ofte la regantoj de nacioj komencis militon pro 
siaj propraj celoj, kaj la popoloj suferis, sed la regantoj ne rice
vis ian punon. Se puno ĉiam sekvos, dola regantoj celte ne bata
los, Eble la laboro de la juĝistoj estos refe paciga,—tio estas dis
kuti U aferojn de malpacaj najbaroj kaj peni pacon starigi.

.Je la komenco, la naciojne konsentos fordoni iujn povojn kiujn 
aliaj deziros,—la rajtojn de enloĝado, komerco, k. t. p. En Aŭs
tralio ni nun havas la leĝon de “Blanka Aŭstralio**, tio e tas ke 
ni ne permesas la indiĝenojn de Azio kaj Afriko rnk-ĝi en Aŭs
tralio. Mi ne aprobas tian leĝon, sed la plimultaj australianoj nuu 
aproba* ĝin, ¿aj eble ne konsentus ĝin ŝanĝi. Tre eble ni ricevis 
la plej malbonajn anojn de tiu kontinento: ĉar multa j loĝas en mal- 
sanaj domaĉoj, vivas malbone kaj ne morale, kaj minacas la sa
nen kaj vivin fle nia lando.Ankaŭ la anoj d aliaj nacioj minacas 
nin. ĉar el la lastvenintij ’migrantoj en Viktorion, dum du jaroj 
130 personoj freneziĝis, k-tj nur lastatempe kelkaj faris terurajn 
krimojn. Ni uerte devas gardi nin kontraŭ tiaj personoj. Ni ne 
deziras havi la rubon de aliaj landoj, kiu fai iĝos ŝargo al ni; sed 
ni devas bonvenigi la dezirindajn el ĉiuj landoj.

Ni povas fari la pacon ne post longa terneo, nepos! mallonga 
tempo, sed nun. “Kie estas volo. tioestas vojo". Chiuj devas voli 
cedi ion. Oni bezonas la spiriton intercitan de la Kristo kiam 
li diris. "Kaj se iu devigas vin iri unu kilometron iru kun li du".

leĝ jn estos havi konsilan* 
ĉiuj lanioj lati la grandeco 

' elekti delegiton, 
kaj poste la leĝoj proponitaj de
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Kiel la nacioj Chilio ¿aj Argentino starigis la “Blancan Kriston*' 
kaj juris eternan pacon, tiel ankan la aliaj nacioj povas interkon
senti kaj fari pacon.

Unu malfacilajo estas ke grandaj imperioj estas, kaj aliaj kiuj 
deziras kreski sed ne povos se ili ne venkos aliajn landojn; kaj la 
proponita paca interkonsento ne permesos tion. Li ileo estas ke 
ju pli granda la imperio, des pli forta kaj libera de danĝero; kaj 
ankaŭ des pli granda la komerco. Nuntempe, ti) estas vera, ĉar 
komerco alportas riĉecon, kaj riĉeco donas povon, (ial nua nacioj 
ĵaluzas kiam la komerco de alia nacio kreskas, ĉar unu timas ke 
la potenco de la alia kresko-’; kaj eble tiu provos ĝin venki. Fo
rigu la militon, kaj la timo malaperos, kaj amikeco kreskos kaj 
komerco fariĝis pli libera

Tempo sanigas. Iain la skotoj kaj la Kimroj malamis la an
glojn, sed nuu. estas amikeco; kaj antan nelonge la holanduloj 
kaj britoj en Std-Afriko malamis unu la alian; sed nun ili ekiĝas 
unu oopolo. Timo kaj malfido faras malamikojn. Unu nacio timas 
ke alia baldaŭ estos egale forta, tial tiu penas malhelpi la alian 
kaj malfortigi ĝin 
ke a'ia baldaŭ estos tro forta, tial ĝi ekmilitas 
Kiel ni agas kontraŭ alia nacio,o 1 e e
la timon, kaj ni agu kuraĝe kaj konfideme, kaj post nelonge 
estos malamo, sed amo kaj frateco, kaj la konkurso ne estos la 

militŝipoj, sed eu la libereco, klereco, 
ĉu ni nomas nin civilizitaj

, kaj malamo kreskas inter ili. Unu nacio timas 
kontraŭ la alia. 

tiel tiu agas kontraŭ ni. Forigu 
ne

grandeco de armeoj kaj 
feliĉeco kaj bonstato de la homoj, 
nacioj kaj ne povas forigi mortigon? Se tiel, ni hontu’ Ni necesu 
labori ĝis ni vidos “pacon sur la tere, bonvolon inter la homoj'*.

Kaj ĉu ni devas atendi ĝis la fino de la milito? Kial ni ba
talas? Ni australianoj batalas por libereco kaj nur pro tio. Ni 
opinias ke Aŭstralio estas la plej libera laudo sur la suprajo de la 
mondo. Sub la brita standardo eu la Brita Imperio, ni ĝuas tian 
liberecon; kaj ĉar ni opinias ke estas danĝero al la Brita Impe
rio kaj al uia libereco, ni batalas kaj batalados, kiel Sro Fisher 
nia eA’s—ĉefministro diris, «ĝis la lasta viro, ĝis la lasta monera. 
Ni ne deziras militon; ni tre deziras pacon: sed pli ol ĉiam an
taue, ni estas neskueble deciditaj neniam ĉesi batali ĝis nia libe
reco ¿aj la libereco por aliaj landoj estu certaj. Tiam ni ne plu 
batalos.

Tamen, kredeble, je ambaŭ flankoj estas multaj ¿iuj opinias, 
prave au malprave, ke ili batalas por sia libereco. Domaĝe estas, 
ke tiel estas. Tiel bravaj estis de ambaŭ flankoj la soldatoj; ¿aj 
viroj ¿iuj batalas en tia spirito batalados brave jaron post jaro, 
eble ĝis la forto de ĉiuj partoprenantaj nacioj estos elĉerpitaj, kaj 
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kiam estos paco, ili uzos ĝin por prepari novan militon. Do, se 
la granda celo de la plimultaj estas libereco ¿aj sendanĝereco, ¿aj 
ni povas aranĝi rimedon, ne plu e^tos motivo daurigi la batala
don. Por la batalantaj nacioj aranĝi pacAondiĉojn inter si, estos 
tre malfacila afero; ¿aj antaŭ estos interkonsento la milito longe 
daŭros, tial tre eble la batalantaj bonvenos la helpon de la neba
talantaj landoj, precipe se tiu helpo promesas dauran ¿aj pli fruan 
pacon.

Kompreneble, la batalantaj nacioj ne petis tian helpon. Nacia 
fiero malhelpos tion.

Sed iniciatos la movadon por mondpaco? Kiel? Kiam?

Mi diras la esperantistoj!
Kio estas Esperanto? Ne estas ĝi nur lingvo, sed ĝi estas movado 

por starigi pacon ¿aj ami¿econ inter la nacioj tra ia tuta mondo. 
Tia estas nia celo, ¿aj al tiu celo ni organizis ¿aj propagandis. 
La afero (starigi pacon) ne estas por la apartaj esperantistoj, sed 
por la organizacio ira la tuta mondo, ie ¿aj ĉie.

La Brita Esperanto Asocio ¿onsideru la aferon tuj, ¿aj tiam 
petu la helpon de la Esperantaj Societoj ¿aj organizacioj tra la 
mondo. Ni ne estas multa j (nur ¿el ¿aj milionoj), sed ni estas tre 
fortaj ĉar ¿ion ni deziras au¿aú deziras naú de¿onoj de la homoj, 
certe nun ¿iam la ŝarĝo de la milito premas tiel peze sur ni. Ni 
deziras pacon ¿un honoro, pacon ¿un libereco, paon sen danĝero 
de alia milito, pacon sen la ŝarĝego de grandegaj armeoj, militŝi
paroj, prfilegoi, forti¿ajoj ¿. t. p. Montru ¿lare al la popoloj ke 
tia naco ne nur estas dezirinda, sed ¿e ĝi °stas ebli, ¿aj ni havos 
la subtenadon de pres¿aú la tuta mondo. Se ni petos de la Papo, 
ni havos la helpon de la ¿atali¿oj ĉie, ĉar la Papo insiste pena- 

aktivan subtenon de la estroj de ĉiuj aliaj e¿lezioj. Ni povas aten
di la helpon de ĉiuj ¿iuj perdis parencojn ¿aj amatojn en la mi
lito, de la amidoj de la vunditoj de ĉiuj en la lo¿o ¿ie e’-tia la 
teruro de la milito, kiuj vidis la detruon de siaj hemoj ¿aj patro
lando; de la kompatemaj en ciuj landoj, ¿iuj legante ¿aj pensante 
pri la milito suferis ¿’une ¿un la suferantoj; de tiuj de malgran
daj nacioj kiuj amas liberecon, sed timas la subpremon de la pli 
potencaj nacioj.

Kiel ni povas fari tion
La Esperantistaro de Granda Britujo proponu la aferon al 

la Eaperantistaroj en aliaj landoj. La esperantistoj en ĉiuj landoj 
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tuj traduku nian proponou, publikigu ĝin per la naciaj gazetoj, 
kaj propagandu /caj organizu ĝin. Hi konfide alvoku la helpon 
de la eminentuloj. La neutralaj landoj povas fari la plej inuiton. 
Eble la Prezidanto Usona kunvokos delegitojn el ĉiuj neutia aj 
landoj. Se li ne volas fari tion, la Prezidanto de Argentino kaj 
Chilio, la landoj kiuj unue faris pacon inter si, alvoku la mon
don en pacon. La delegitoj kunvenu ĉe New York kaj preparu 
packojdiĉojn, kaj tuj proponu pacon al la batalantaj landoj. Tre 
eble la neutralaj landoj volos donaci monhelpon restarigo la mal
grandajn naciojn kiuj tiel terure suferis de la milito, — Belgujon, 
Serbujon kaj Polujon. Eble kelkaj demandos. “Kial ni devas pagi 
por helpi tiujn naciojn kvankam ni ne tuŝis ilin?'1 Mi respondas 
ke s** ili farjs tiel, do des pli ballau kaj certe ni ha\os la pacon. 
Dio indulgis la neŭtralajn landojn ke ili ne spertis la koston kaj 
teruron de la milito, kaj pro tio ili devas doni dankoferon, ĉu la 
celo ne estas indastarigi pacon, dolĉan pacon nerompeblan, nutri 
la malsatantajn, vesti la senvestajn, enhejmigi la senhejmajn, re
kunvenigi rompitajn familiojn? Jes, certe la celo valoras la peni
gadon de ĉiuj, la elspezon de centoj da milionoj; kaj la neutralaj 
nacioj povos ŝpari la monon, ĉar tia paco forigos la multekostan 
preparadon por milito. Tial ni ĉiuj starigu Pacon.

“Ree ni audas Kriston diri, “Pacon!11
Pacon, kaj ne plu el pafilegoj,
La bataliono ĝis ĉielo bruos;
Sed belan, deziritan harmonion, 
La terloĝantoj ĉiam, ĉie ĝuos".

(Longfellow)
H. M. Lanyon,

Resumo

1. La neutralaj landoj kunvenu prepari kaj proponi pacon.
2. ĉiuj nacioj faru la packondiĉojn.
3. En la estonteco ne estu iaj neutralaj landoj; ĉiuj ataku la na

cion kiu estos atakinta alian. Se iu devas, ĉiuj devas.
4. Internacia konsilantaro.
5. Deviga arbitracio.
6. Internacia armeo sub internacia kontrolo. Intertempe ĝia la 

’ ■ 'internacia armeo estos preta (eble tri kvar jaroj) la nacioj
ub preparu novajn batalilojn kaj armeojn. Kiam la interna
cia armeo estoa preta, detruu la nebezonatajn pafilojn, mili
tŝipojn kai fortikaĵojn.

7. Mortpuno por la estroj de la naeio kiu atakos alian.
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Mi ne ricevis ĝis nun respondon el Anglujo, kaj pro ¿io okrzis 
post ¿iam mi skribis, mi opinias ke eble la Esperantistoj en An
gajo ne povas tuj subteni inian proponon pro la timo ke tiu 
agado nun malhelpu* la registaron en la administrado de la mi
lito. ĉar la unua agado devas esti en neutralaj landoj, mi ne plu 
atendas respondon, sed skribas tuj al vi.

Kelkaj neutralaj landoj, ¿un la plej bonaj intencoj esprimis la 
deziron por frua paco; sed ili garantiis nenion, promesis nenion, 
kaj ne montris vojon al daura paco. Plibone estas ke la milito 
daura nun, ol ke nur pauzo estu, kaj baldaŭ alia milito. La milito 
dauras, homoj mortas, ¿aj tuja agado estas necesega por starigi 
ĉiamdaŭran pacon.

Senarmigo neutila

En la gazetoj aperis propono ¿e post la milito la nacioj senar
miĝu. Nu, tuta senarmiĝo ne su¿cesos, ¿aj la nacioj ne a¿ceptos 
ĝin. Se oni forigus la nuntempajn batalilojn, nacioj povus ¿o- 
menci militon per pratempaj bataliloj —bastonegoj, tranĉiloj, lan
coj, ¿. t. p., ¿aj tuj prepari pli bonajn batalilojn. Do, la pli hom
plena la lando, la pli forta la nacio.

Ihle, ¿io okazus en landoj ¿ie malmultaj blan¿nloj regas super 
multaj nigruloj? ĉu iu nacio konsentos forigi sian armeon ¿aj lasi 
siajn ¿oloniojn sen prote¿to.

Iam, en Basult lando loĝis inter mu taj miloj da nigruloj unu 
blau¿ulo, anglo, ¿¡u regis tie ¿aj faris juĝon inter la popoloj, kaj 
punis la ¿rimuloj t. Kiel li havis tian povon? Li juĝis juste, agis 
por la hon > de la homoj, ¿aj post li estis la prote¿to ¿aj la sub
teno Ja la Brita Imperio. Kiuj ne ob'is pro la respecto al la 
viro, tiuj obeis pro la timo de la povo post li.

Memoru ¿e ne¿leran popolon oni povas facile e¿sciti. Eĉ «e la 
regado estus tute bona, eble iu senskrupula, ambicia persono po
vus trompi la regatojn, kaj instigi ilin ribeli ¿aj mortigi.

"Ho, kia terura afero! Ne estas armeo; kion ni povas fari?",. . 
ĉu la popoloj parolos tiel?

Ne! Ni devas havi au nacian armeon, au internacian armeon 
gardi ¿on ran tiaj agej. En multaj landoj ¿aj insuloj la popoloj 
ne povas sin regi, s-jd bezonas la helpon de la civilizitaj landoj. 
En tiaj lokoj, se la regado estas bona ne nur por la regantoj, 
sed an¿iu por la regantoj, oni devas subteni ĝin; ¿aj post la re 
gantoj devas esti la subteno de la internacia armeo kaj la mondo. 
Kiel la fajrbrigado rapidegas estingi bruladon, tiel la internacia 
armeo devas rapidi ĉesigi, an antaŭforigi, ribelon kaj amasmor-
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tigon; sed, poste, la regantoj de tiu lo¿o, ¿ie estis ribelo, devas 
stari antaŭ la mondo, ¿aj ¿larigi la aferon. Ne estas grave ¿iu 
regas, se la regado estas bona

lnternacia armeo estos pacigema

Ie. — ĉiu soldato estos ĵurita obei al la internacia komitato de 
kontrolo, tial li ne povos batali ¿omencigi militon, sed nur por 
ĉesigi ĝin. Sen unu soldato, ¿ion povus iu nacio fari por komenci 
militon?

2e.—Inter la soldatoj de la internacia armeo ¿res¿os sento ka
maradeca, ¿aj ili helpos disvastigi tiun senton tra la landoj. Ne
niu soldato volos batali kontraŭ siaj ¿amaradoj en la internacia 
armeo.

3e. — ĉiu soldato en la internacia armeo estos ¿lera, bona edu
kita viro, ¿iu komprenos ¿ian malbonon milito alportus al lia 
lando, tial lia influo estos por paco.

■Io.—Eĉ se iu soldato sentus tenton rompi sian Juron ¿aj batali 
kontraŭ siaj ¿amaradoj en la internacia armeo. 1* ¿ono ¿e li per
dos sian honoron ¿aj bonan vivrimedon malhelpus lin, ¿aj li de
ziros ¿e lia nacio ne batalu.

o. — Sen la espero de nacia honoro, au pli bona pagi pro milito, 
neniu soldato deziros militon.

Tial la ¿ento de la internacia armeo ne estos militema, sed pa
cema. Plue, ¿un internacia armeo ne estos la sekreta ¿onstruado 
de bataliloj, militŝipoj, k. t. p., ¿aj la sekreta preparado de ar
meoj; tial ne estos ia bezono por spionado, kaj ne estoa sekretaj 
kontraktoj inter la nacioj, sed ĉiuj aranĝoj estos malkaŝaj, ¿aj sub 
parlamenta kontrolo. Tial unu nacio ne suspektos la alian, sed 
kreskos konfido kaj bonvolo. Kiel la ŝtato bezonas la policon, tiel 
la mondo bezonas internacian armeon, kies militŝipoj malhelpos 
piratecon kaj sklavecon, ¿aj prote¿tos la sovaĝajn insululojn de la 
malpravaj agoj de sens¿rnpulaj negocistoj, ¿aj ¿íes soldatoj malhel
pos mili.oD.

Kiei la neutralaj lanioj povos fari Pacon

Por baldaŭa fino de tiu ĉi milito, kaj la aranĝo por la forigo 
de milito, la tuja agado de ĉiuj neutralaj landoj estas bezonata, 
ĉu la neutralaj landoj ne povas montii la vojon al paco?

Ne nur parolu, sed agu! ĉiu neutrala lando promesu ke ĝi ne 
batalos pro disputo, sed volos akcepti arbitracion, ĉiu neutrala 
lando esprimu la deziro por deviga arbitracio, kaj promesu ke 

l
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ĝi subtenos devigan arbitracion ¿aj forigon da milite, ĉiu neu
trala lando deklaru ¿e ĝi volas la malgrandigon de armeoj. La 
anoj de la neutralaj landoj montru ¿e ili volos fan oferon, ¿aj su
feri perdon por starigi pacon. «Agoj parolas pli laute ol vortoj» 
Ne kolektu la monon, sed en ĉiuj neutralaj landoj havu listojn, tur 
¿iuj la popoloj povos promesi ¿ion ili volos donaci se la nacioj de 
^a mondo ¿onseutos forigi militon ¿aj malgrandigi la armeoju. Se 
la aranĝoj ne estos kontentigaj, li popoloj ¿iuj promesis ne de
vos pagi. Tiel ĉiu persono havos la eblecon partopreni eu tiu ĉi 
granda, glora movado por la paco de la mondo. La neutralaj lan
doj povos diri al la batalantaj landoj: “Jen, ni oferas al vi monon 
por helpi forviŝi la makisojn de la milito'*. Eĉ post la batalantaj 
nacioj estos pagintaj la sumojn postulotajn de ili por ripari la di- 
fektaĵojn de la milito, estos multe da bezono. Via helpo estos tre 
dan¿e akceptata, ĉiu persono donacu, se nur unu spesmilon, ¿aj 
per la nombro de la donacintoj ¿aj la sumo de la donacoj, mon- 
tiu la kompaton de viaj landoj pro la milito. Pwr viaj donacoj 
vi montros vian fervoron ¿aj la volon suferi pro boua celo, kaj la 
mondo devas audi vian voĉon. Per via agado vi montros ke kun 
la forigo de milito ni komencos novan epokon, ¿ij ni devas ¿o- 
menci ĝin ¿un nova sento. Tial ni povas atendi ¿e la batalantaj 
nacioj volos pli frue ¿aj pli facile, fari pacon. Kiam tiu ĉi milito 
¿omencis. ne estis Jpĝo ¿ontraú milito, ¿aj ¿van¿am ¿íl¿aj agoj 
estis teruraj, tamen la puno ne devas esti tro severa. Pos e, la 
nacioj devas kunvivi kiel najbaroj.

Amiko, frato delegito, faru vian parton ¿aj publikigu mian pro
ponon en via lando. Ne timu. Dio ¿ondulas nin. Samtempe mi 
sendas tiun ĉi leteron al ĉiuj delegitoj de la U. E. A. ea ĉiuj 
neutralaj landoj. Ondo de samtempa agado venku la mondon. 
Memuru da ke nia tuja agado dependas la paco de la mondo, kaj la 
savo de miloj da milionoj da mono, ¿aj de centoj da miloj da vi
voj. 'fiai agu! Metu vian ¿'oron, vian manojon ¿aj vian vivon en 
la aleron k4j *1 vi h** mankos helpo.

Kun ¿oraj 8alutoj, via sincera.
(D legite U. E. A. No. 9618)

H. M. LANYON

Sro. A. Villafranca delegito de U. E. A. donis al ni la ĉi su
pra'* cirkuleron, ricevita de S-o. II. M. Luiyoii—el Aŭstralio por 
ĝin publi¿igi.

Ni al niaj samideanoj tralegi ĝin plej atente.

LA REDAKCIO



ENLANDA MOVADO

— “Esperanta Grupo Casal Catala": Sukcesa fi- 
Pro ĝenerala deziro de la lernan

ti finiĝos.

BUENOS AIRES
«iĝis la elementa paróla ¿urso.
toj tuj komenciĝis la superan ¿urson ¿iu an¿aú baldaŭ 
La Komitato ¿orege gratulas al ĉiuj siaj gelernantoj.

«Liberiga Stelo»: La 3a. ¿aj 4a. de Majo tiu ĉi grupo malfer
mis tri novajn parolajn ¿urson rii la jenaj societoj.

«Liga d,e Educación Racionalista» sti ato. Belgrano 2552 (sidejo 
de la grupo).

"C. E. S. Caballito Sud" strato Don Cristobal 79.
C. S. E. "Amor y Libertad" strato Hernandarias 1553. 
Daurigas la ¿urson 40 lernantoj.
]^a komitato de «Liberiga Stelo» petas al ĉiuj esperantaj socie

toj kiuj (eldonas) gazetoj k. t. p. bonvolu sendi unu aii du e¿zem- 
plerojn por sia legotablo, Adreso Belgrano 2552.

“Centro Esperantista de Buenos Aires" "Grupo Tagiĝo".
La du super nomitaj grupoj fervore dati’igas sian agadon per 

korespondado.
PERGAMINO—La 18an Majo la grupo "Verda Stilo" eleÁ'tis no
van ¿omitaton jene:
Minoraj Prezidantoj: Sro. Ludovi¿o Kelety, Velindo Palavecino. 
Prezidanto Sro. Cecil P. Cowner.
Vic. Prezidanto Sro. Lorenzo P. Rollando.
Se¿retario Sre. .Johano Bonjoch.
Kasisto Sro. Francisco Bonjoch.
Voĉdonantoj Sro. Arturo A. Silvestiini, Augusto Mai tiu, Joaefo 
Ferrota, kaj Agustin Duran.

Okaze la 30a datrevenon dela apero de «Esperanto» tiu ĉi gru
po faris faston ¿iu atingis plenegan su¿ceson. «La Opinión publi
kigis la malferman paroladon de Sro. Cowper.
LA PLATA —Novan Komitaton ele¿tis La grupo, «La Plata» jene- 

Prezidanto Ingeniero, E. A. Corti.
Sekretarioj A. Tagliaferri, ¿aj A. Pianazza. 
Kasisto: A. Roeca.
Voĉdonantoj: A. del Rio ¿aj S. Querin.
Profesoro: B. Escayol.

LANUS—Sro. León Pochet malfermis ¿urson ĉe la societo D. F. 
Sarmiento. Daŭrigas la ¿arson bona nombro da gesamideanoj. 
BUENOS AIRES—j s estis fondita novan esperan an grupon ĉe 
la Asocio «Clamor».

Prezidanto: Sro. Antonio
Sekretario
Kasisto

Voĉdonanta] 
guel Balnguer.

Piñeyrua.
Benigno Fernandez.
José Espino.
Manuel Copa, Domingo Turini, kaj Sro. Mi-

U 

u 

u



SEGUNDA LISTA de SUSCRITORES DE

“Argentina Esperantisto"
Loa números indican el mes en que vence la suscripción).

Aldana, P.
Bren, J. M.-
N.
6; Darán, A.—PERGAMINO 6; Echevaste, F.—CIUDAD 6; Eche, 
veste, Lra—CIUDAD 6; Esteban E,—MENDOZA 9; Goñi, M.— 
Estación ALBARIÑO 7, .Jerónimo Lucero S. —SAN LUIS 8, Gar
cía .1,—MENDOZA. Gotteland, Juan C.

TUCUMÁN 11,

A.-ROSARIO 10;
MONTEVIDEO 6:

Bosso, P. Rawson, CHUBUT 12; 
Benito N. CIUDAD; 6; Battey, 

YORK CITY 6; Bassi, R. CIUDAD 6¡ Blanco, M. CIUDAD 
PERGAMINO 6; Echevaste, F.

MENDOZA

-Est. N..CASTELLA- 
Kelety—PERGAMINO, 
-Cuia. Rawson 6, León, 

Mir Balada — Est. MACALLE 9. Mielgo, N.—-
R. de <

E.-—CIU- 
-BARA- 
Salguero, 

LA PLATA, Campos, J,
Vilaeca, J. CIUDAD.

NOS 6, Hernández, M.
Lanohares F. 9 DE .JULIO. Leduc, J. J.
M. B. BLANCA 6,
B. BLANCA 8, Perez, J. M.—3 ARROYOS 7, Parera. J. 
SANTA FE 7, Peralta, A.—MENDOZA 9, Rodríguez, 
DAD 6, R llando, L. B.— PERGAMINO G, Ruiz, D. 
DERO, Silanta P.-CIUDAD 6, Soler, S.— ZAR ATE 6, 
Ir B.—B. BLANCA 6, Tagliaferri, A.
R.—Moises Ville SANTA FÉ,

------- . . , , . .

KORESPONDADO

Samideanoj kiuj deziras interŝanĝi korespondadon.
F. Muller (Farmacisto), Lyss (Beni) Suisse Interŝanĝo de P. M 
Angel Corral, Str. Pavón 1295 Buenos Aires: P. K. Kun «-i.ilandanoj. 
Palmiro Bases. Str. Belgrano2307 Buenos Aires, Kun ĉinlandanoj. 
Santos Fontan Str. Patagones 2153 Buenos Aires, P. K. Kun 
Ameri/dandanoj. Sro. Joaquín Geli. Plaza P¡ y Margall número 
2 (Figueras-Gerona) España.

NOTA: Por error ha aparecido firmado el artículo “Las bases 
morale* d »1 Esperanto" F. Blanco, debe ser M. Blanco.


